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Beste ouders en verzorgers,  

In deze nieuwsbrief ontvangt u onder andere informatie 

over: 

• Fietsenkeuring 

• Studiedag team 

• Informatieavond 

• Iinloopkwartiertje 

• Tevredenheidspeilingen 

Fietsenkeuring 

Om veilig deel te kunnen nemen aan het verkeer moeten de kinderen niet alleen beschikken over de 
juiste kennis over verkeersborden en -regels, maar zij moeten ook beschikken over een veilige fiets. 
Veilig Verkeer Nederland, afdeling Noord Drenthe/Assen controleert in veel plaatsen van de 
gemeente Westerveld de fietsen op de basisscholen. Dit is een aanvulling op het reguliere 
verkeersaanbod op de scholen. 
Bij ons komen de mensen van Veilig Verkeer Nederland op maandag 30 mei. Het gaat om de groep 3 
tot en met 8. Wilt u er voor zorgen dat uw kind die dag een fiets mee heeft naar school? Aan het eind 
van deze nieuwsbrief heb ik een bericht toegevoegd waarin u kunt lezen waar naar wordt gekeken bij 
de fiets. 
 

Studiedagen team 

Maandag 9 mei hebben we als team een studiedag gehad. We startten de dag met een bezoek aan 

de school in Havelte voor collegiale consultatie. We werken beiden met het werken van uit doelen 

volgens de methodiek van Stichting Leerkracht. Een onderdeel hiervan is de Stem van de Leerling 

(feedback van de leerling). Hiervoor hebben we in de klassen in Havelte meegekeken en zijn we in 

gesprek geweest met collega’s. We zijn geinspireerd geraakt en hebben voor een aantal zaken 

overleg of en hoe we dit willen in passen in ons onderwijs op De Singelier. 

We hebben ons ook bezig gehouden met het beschrijven van het burgerschapsonderwijs bij ons op 

school en een evaluatie van het vak wereldorientatie.  

Aankomende woensdag 18 mei hebben we opnieuw een studiedag. Deze dagen zitten dicht op 

elkaar omdat corona ons dwong om met dagen te schuiven. Woensdag gaan we het hebben over de 

groepsindeling en de formatie voor volgend jaar. Ook zullen we het hebben over de doelen waar we 

volgend jaar aan willen werken en de Stem van de Leerling. De feedback van de leerling willen we 

gebruiken om nog beter te kunnen afstemmen op onze leerlingen met ons onderwijsaanbod. 

Natuurlijk houden wij u daarover op de hoogte. 

Informatieavond 

Naast de informatieavond aan het begin van het schooljaar zijn wij op De Singelier gewend om 

ouders uit te nodigen om op een avond inhoudelijk met elkaar bezig te zijn. Nu corona echt meer op 

de achtergrond is geraakt willen we u van harte uitnodigen op dinsdagavond 21 juni. Melissa Jansma, 



de schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan onze school zal één en ander delen over de 

wereld van (social) media en kinderen en we geven u informatie waar we op school mee aan het 

werk zijn. We vinden het fijn om u weer te kunnen uitnodigen om elkaar te ontmoeten. De precieze 

tijden volgen nog. 

Inloopkwartiertje 
 

We vinden het fijn om u te laten zien waar we op school allemaal mee bezig zijn. Het 
inloopkwartiertje voor de meivakantie waar u de prachtige creaties van de kinderen over het 
zonnestelsel kon bekijken, was dan ook een succes. 
 
We nodigen u nu uit om in de ochtend eens binnen te komen lopen in de klas. Uw kind kan dan even 
zijn of haar plekje laten zien, of andere dingen waar hij/zij mee bezig is op school. We reserveren hier 
het eerste kwartier van de lesdag voor, dus van 8.30 tot 8.45. 
We bieden u vier ochtenden de mogelijkheid om zo even te komen ‘snuffelen’ op school. Sfeer 
proeven, rondkijken, het kan eventjes. 
 
Data: maandag 30 mei tot en met donderdag 2 juni  
Tijd: 8.30-8.45 
Graag ontmoeten we u die week in de klassen! 
 

Tevredenheidspeilingen 

In het kader van kwaliteitsmeting op onze school, hebben we bij onze stichting Talent Westerveld de 

afspraak, dat we eens per twee jaar een oudertevredenheidspeiling afnemen. Deze peiling helpt ons 

te reflecteren op ons handelen en op ons schoolbeleid. Een grote deelname aan deze peiling is 

daarom wenselijk. Omdat sommige vragen in de peiling naar de klassensituatie verwijzen, adviseren 

wij om, wanneer het zich voordoet, uw oudste kind voor ogen te hebben. Met dit kind heeft u 

immers de meeste schoolervaring. We hopen dat u allen de tijd wilt nemen om deze peiling voor ons 

in te vullen. We bespreken de uitslag onder andere met de MR leden. Ook aan de oudste leerlingen 

en de leerkrachten wordt gevraagd een tevredenheidspeiling af te nemen.  

Foto’s 

Denkt u eraan dat de termijn voor de gratis groepsfoto bijna verloopt bij de schoolfotograaf? 

Belangrijke data  

18 mei studiedag (groep 1 tot en met 8 vrij) 

30 mei fietsenkeuring (groep 3 tot en met 8) 

30 mei tot en met 2 juni  (8.30-8.45 uur) inloopkwartiertje 
 
21 juni ‘s avonds voorlichtingavond voor ouders 

30 juni studiemiddag (12.00 uur vrij groep 1 tot en met 8) 

30 juni tot en met 3 juni mogelijkheid tot inloop 8.30 tot 8.45 uur 

 



Informatie van derden ontvangen



 

 

 


